Zpravodaj obce Řitka - č.10/2009

O lidech:
Člověk má pět smyslů. Kolik má nesmyslů, to se nedá spočítat.
M. Lasica a J. Satínský

Informace z OÚ
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Řitka
konaného dne 27.8. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Řitka
Přítomní zastupitelé: Antonín Dvořák, Ivana Černá, Miroslav Poláček, Václav
Rychlík, Zdeněk Smejkal, Václav Mašek
Hosté: Program:
1. volba ověřovatelů zápisu
2. rozpočtová opatření č. 2 a 3/2009
3. žádost MŠ
4. věcná břemena
5. přestupková komise
6. zprávy komisí
Zápis z jednání zastupitelstva obce
Ad 1) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Antonín Dvořák a pan Miroslav Poláček
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu, kterými jsou pan Antonín Dvořák a pan Miroslav Poláček
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 2) Rozpočtová opatření č. 2 a 3/2009
Místostarostka předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 2 a 3/2009 zpracované ke dni 30.6. 2009.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.2 a 3/2009 a pověřuje účetní obce jejich zaúčtováním.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
1

Zpravodaj obce Řitka - č.10/2009

Ad 3) Žádost MŠ
Místostarostka přečetla žádost ředitelky mateřské školy o povolení výjimky z počtu
dětí v mateřské škole ve školním roce 2009/2010 na 25 dětí ne jednu třídu.
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce schválilo a povolilo výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Řitka
podle §23 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon ve školním roce 209/2010 na
25 dětí na jednu třídu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
Ad 4) Věcná břemena
a) Smlouva o zřízení věcných břemen
Místostarostka předložila zastupitelstvu obce Smlouvu o zřízení věcných břemen na
pozemcích č. parc. 158/1, 158/11 a 237/1 v k.ú. Řitka pro Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (optický kabel Řitka – Černolice)
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcných břemen pro
společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
b) Smlouva o zřízení věcného břemene
Místostarostka předložila zastupitelstvu obce Smlouvu o zřízení věcného břemene na
pozemcích č.parc. 207/3 a 302 v k.ú. Řitka pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. (kabelové vedení NN, p. Hruška – ul. Kolmá, Všenorská)
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
c) Smlouva o zřízení věcného břemene
Místostarostka předložila zastupitelstvu obce Smlouvu o zřízení věcného břemene na
pozemcích č.parc. 217/8, 216/76, 216/119, 212/117, 246/3, 217/10 v k.ú. Řitka pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. (úprava ETS Pod lesem, kNN byt.domy Dvorská).
Usnesení k tomuto bodu:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo
Ad 5) Přestupková komise
Komise pro projednávání přestupků doručila starostovi obce žádosti o uvolnění
z funkce ke dni 1.10. 2009. Starosta požádal Radu města Mníšek pod Brdy o souhlas
s převzetím přestupkové agendy obce Řitka a souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o zajištění přestupkové agendy.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
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Ad 6) Zprávy komisí
Kulturní komise – předseda komise pan Václav Mašek informoval zastupitele o přípravách na 2. Řitecké stmelení. Byly schváleny finanční prostředky pro majitele automobil.veteránů.
Zapsala: Ivana Černá

Pavel Zeman- starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Antonín Dvořák, Miroslav Poláček





Dne 25.8.2009 schválilo Zastupitelstvo obce Řitka na svém zasedání změnu č.5
územního plánu sídelního útvaru Řitka. Všichni občané mají nyní možnost nahlížet
do elektronické podoby ÚP, na webových stránkách obce - www.ritka.cz
Na stránkách obce také mají možnost občané upozornit na svoje služby, které provádějí v naší obci. Protože není v našich silách sledovat všechny změny a pravidelně
aktualizovat, prosíme ty podnikatele a živnostníky, kteří chtějí své služby ZDARMA inzerovat na webu obce, aby se obrátili e-mailem na adresu webmaster@ritka.cz, a dohodli si obsah prezentace.
(vv)

28. října 1918
Střepiny.
Revoluce do Prahy přišla po špičkách, přesto očekávaně. Už v ranních vydáních
denního tisku z pondělí 28. října 1918 se dalo vyčíst, že tato událost musí přijít
v nejbližších dnech. V Lidových novinách bylo použito slovní spojení "dokonávající
Rakousko" či "blížící se nejslavnější chvíle českých dějin", nebo dokonce "prezident
československé vlády T.G. Masaryk". Nikdo ale nepředpokládal, že převrat se uskuteční již tento den posledního říjnového týdne.
Překvapivou rychlost, s jakou byl 28.října 1918 vyhlášen samostatný stát, snad nejlépe vystihuje fejeton Lidových novin z 29.října 1918 podepsaný pseudonymem Poutník.
"V tramvaji kdosi řekl, že prý Rakousko kapitulovalo. No pomalu, pomalu! To je
trochu silný tabák! V dejvických ulicích je klidno. Vidíte, povídačky! Historický den
takhle nevyhlíží. Lidé chodí příliš pomalu".
Takhle začínal fejeton s názvem "Třásničky dějinných dnů". V centru Prahy ale
"Poutník" skutečně narazil na revoluci a dav strhávající z budov rakouské orlice.
"Prapory vylézají. Na stožárech u muzea vztyčují právě druhou, mocně se vzdouvající bíločervenou plachtu. Kolem sochy sv. Václava černo. Plakát na podstavci. Ať žije
Česká republika! S balkonu kavárny "Parlament" mluví lidový řečník. Slyšíme: Bídné
rakousko! Poslední škyt!
Z dobové literatury vybral a upravil Dvořák Ant. - místostarosta
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Z historie obce Řitka a jejího okolí.
Brdské zajímavosti.
Severní brána Brd, zbraslavské lesy, zaujímají ohraničenou plochu od severu
Zbraslaví, na jihu údolím Všenorského potoka, na východě tokem Vltavy a na západní
straně Berounkou. Zbraslavské lesy byly v posledních sto letech rozděleny na dvě polesí : Zbraslav a Jíloviště. Zbraslavskému polesí patřila severní polovina lesů s prvními
brdskými vrcholy. Jméno Brdy pro hory nad Zbraslaví je poprvé uvedeno v roce 1325
v listinách zbraslavského kláštera. Vrch nad Zbraslaví a nad Baněmi se jmenoval Špilberg (364 m). Následující Cukrák (409 m) s televizním vysílačem byl na starých mapách a v popisech lesů uváděn jako Kopanina.
Louka na Lhotkách, při silnici mezi Baněmi a Cukrákem (dnes částečně zastavěná)
je místem zaniklé středověké vsi. Do zbraslavského polesí patřila ještě Humenská hora
367m a Hrádek, který v 19. století přejmenovali na "Kazín". V souvislosti je nutné se
zmínit o Strnadech, osadě na vltavském okraji zbraslavského revíru. Kdysi tu samotařila jen hospodářská usedlost rodu Strnadů, od kterého má jméno. Na sklonku minulého
století tu zbraslavský velkostatek postavil cihelnu a keramickou pec. Dnes jsou Strnady
součástí Zbraslavi a jsou sídlem výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.
Velkou část tohoto území v dnešní době likviduje a zabírá lom kamene, který nese stejný název.
Druhé polesí zbraslavského velkostatku, Jílovišťské, se rozkládá mezi obcemi Jíloviště, Klínec a Všenory. Konečnou hranicí zbraslavských lesů je údolí Všenorského
potoka, které výrazně přetíná severovýchodní část brdského pohoří. Nejvyšším vrcholem jílovišťského polesí je hora Kámen (411m), lidově nazývaná Merštejn, která se vypíná nad všenorským údolím z jílovišťské strany. Původní porost zbraslavských lesů
byl výhradně listnatý.
Mníšecké lesy byly rozděleny na tři polesí. Revír kytínský, k němuž patří vrch Točná (503 m), jižní svahy Božích Vrážek a části jižních svahů Bílého Kamene. Revír
Mníšek byl trojúhelník lesa od Mníšku k Malé Svaté Hoře a ke Knínu. Třetí polesí,
Skalka vedlo od Stříbrné Lhoty k Halounskému Jezírku, přes Babku, Strážný a cípem
až k Hlavatému Kameni. Odhad porostů z konce 18. století. Byla to polovina dřeva tvrdého, dubu a buku. A polovina dřeva měkkého, jedle a jen v malém množství vtroušený
smrk. Vrchol Babky byl prehistorickým hradištěm. Usuzuje se na knovízskou kulturu.
Podle Profousových "Místních jmen" má název Babka původ v lidovém úsloví, které
patří deštěm hrozícímu mraku na jarním nebi. Babka (506 m) má na druhé straně silnice Mníšek – Řevnice stejně vysokého dvojníka, vrch Strážný. Nezabudický potok protéká mezi Babkou a Strážným hlubokým údolím souběžným s již jmenovanou silnicí. V
minulosti, se v blízkém okolí Babky lámal stavební a dlažební kámen. Dnes je vrchol
Babky lákavým místem pro turisty a je odtud daleký výhled do okolního kraje. Je rovněž i oblíbeným místem trempů, kteří zde velice rádi posedí u táborového ohně a potom
nocují pod obrovským křemencovým převisem. Z druhé strany oproti Nezabudickému
potoku, obtéká Babku potok Moklický. U prameniště Moklického potoka je čarovné a
strašidelné místo, kterému se lidé odedávna vyhýbali. Svou vodu zde nabízí znaveným
5

Zpravodaj obce Řitka - č.10/2009

poutníkům k napití "Stříbrná studánka". Vypráví se, že před studánkou v noci hořívá
oheň, který nesnese lidský pohled a pohasíná, jakmile se k němu člověk přiblíží. Ale
když odvážný noční poutník odchází, spatří oheň nanovo probleskovat houštinou, mluví se i o pekelných silách, ovládajících tyto končiny.
Hora Hradec (623 m) týčí se nad silnicí z Dobříše do Hostomic. Pod touto horou
přecházeli brdské pohoří za husitských válek čtyřikrát husité. Poprvé na počátku husitských válek, v listopadu 1419, kdy Žižka táhl do Plzně. Více poznalo husity katolické
Podbrdsko v únoru roku 1421, kdy se setkali před Dobříší Pražané s Táborskými a po
spojení vojsk udeřil Žižka na Dobříš. Městečko dobyl a vypálil. Po přechodu vojska
přes brdský hřeben pod Hradcem se utábořili ve vesničce Malý Chlumec. Odtud pochodovali husité na Hostomice, Žebrák a Rokycany. Potřetí procházel Žižka pod Hradcem v červenci 1424. Tehdy přišel do Knína, který zničil i s doly a havíři; stojícími na
straně krále. Starou cestou přes Brdy pokračoval do Žebráku a do Klatov. Deset let poté
procházelo pod Hradcem husitské vojsko Sirotků v opačném směru.
Dvořák Ant.

16. října sv. Havel
Narozen kolem roku 550. Sv. Havel je znám jako horlivý hlasatel víry, který žil
podle řehole sv. Kolumbiána a později podle sv. Benedikta. Podle legendy světci při
stavbě prostého obydlí pomáhal nosit dříví na stavbu i oheň medvěd, kterému světec
vytáhl trn z nohy a odměnil ho chlebem. Nejčastějším atributem sv. Havla je tedy medvěd se dřevem nebo s chlebem. Na místě původního světcova prostého obydlí u Bodamského jezera byl v roce 719 postaven klášter st. Gallen (sv. Havel). Ve středověku
vynikal tento klášter mimo jiné i zvláště skvělou úrovní své školy, bohatou knihovnou a
dovedností písařů i iluminátorů v klášterním skriptoriu (písařské dílně). Ke dni sv. Havla, většinou třetí neděli v měsíci říjnu se v mnoha vesnicích v našem okolí slaví Havelské posvícení. Také v době roboty byli sedláci povinni robotovat od sv. Jiří do sv. Havla. V období kolem svátku sv. Havla se konávaly v 19 století i valné hromady, kde vedení obce dávalo ve známost, jak hospodaří s obecním majetkem. Po sv. Havlu se již
nevyháněl dobytek na pastvu.
Dvořák Ant.

Šumavské návraty
Motor mého vozu si spokojeně vrní. Právě opouštím městečko Sušice "Bránu Šumavy" a vydávám se po horské silničce proti proudu říčky Otavy. Kolem oken vozu se mi
předvádí nádherná šumavská příroda. Moje oči přímo hltají tu nádhernou scenérii, ty
nádherné výhledy na řeku, které míjejí okna mého vozu. "Kochám se" a musím dávat
veliký pozor, abych nedopadl jako pan doktor v oblíbeném filmu Vesničko má středisková. Projíždím právě jedním z nejkrásnějších koutů mé milované Šumavy, kde jsem v
mládí prožil spoustu krásných zážitků a tak jsem rád, že se sem stále ještě mám ke ko6
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mu vracet a své zážitky tak stále obohacovat o další a další a některé z nich bych Vám
chtěl dnes vyprávět.

Koupel.
Je chladné šumavské ráno začínajícího léta, po dlouhé cestě z Prahy vystupujeme
z příjemně vyhřátých vozů na Čeňkově Pile. Je nás sedm, moji kamarádi a já, kteří spolu po dobu již asi třiceti let každou druhou sobotu "vyrážíme na výšlap po vlastech českých". Tentokrát je to podél říčky Vydry na Antýgl, Rajchle (hradlový most) a podle
Vchynicko-Tetovského kanálu do Srní a odtud zpět na Čeňkovu Pilu. Po chvíli již kráčíme po cestě proti proudu téhle nádherné horské říčky. Počasí se však kazí a naše tváře
začíná skrápět studený, jemný šumavský déšť. Nám to však nevadí, za tu dobu co spolu
chodíme jsme na podobné rozmary počasí zvyklí a tudíž i připraveni. Naše pohledy se
neustále soustředí na řeku. Bizardně až strašidelně pokroucené kmeny listnatých stromů
okolo řeky, jejichž koruny září ještě mladým, světle zeleným listím, kontrastují s tmavě
zelenou barvou jehličí obrovských šumavských smrků velikánů, které se již stovky let
tyčí na strmých skalnatých stěnách hlubokého říčního kaňonu. Mezi touto nádhernou
přírodní kulisou se na dně kaňonu řítí řeka. Její hnědavé, ale průzračné vody překonávají obrovské kameny bránící jí v cestě. Tyto kameny během věků zaoblil protékající
živel do ladných tvarů. Naše hlasy neustále přehlušuje mohutný hukot a dá se říci i řev
divokých peřejí. Je neustále se na co dívat a tak často zastavujeme a sledujeme tu
úchvatnou scenérii. Dnes je řeka součástí prvního pásma přírodní rezervace parku Šumava a tak je všude do okolí zákaz vstupu. Za mého mládí tomu tak nebylo. A tak se
oddávám vzpomínkám a vyprávím svým přátelům, kde všude jsme tady jako mladí
kluci stanovali, kde rostli houby a borůvky, kde jsme se opalovali, kde jsme vařili a seděli u táboráků a z kterého kamene jsem večer pozoroval hvězdy. Tehdy nebyl pro nás
problém, běhat celý den bosky po kamenech a kdykoliv po nich přeskákat přes řeku.
K tomuto výroku jsem ještě dodal, že to již dnes nejde. Ne proto, že jsem starý, ale proto, že se za ta léta nárůstem obyvatel okolo řeky změnilo složení vody. Zřejmě je bohatší o organické látky a kameny pod namočenou botou nebo bosou nohou příšerně
kloužou, což dříve nebývalo. Netrvalo dlouho a již jsem litoval, že jsem tyhle slova vůbec vypouštěl z pusy. Slyším výkřik "Jirko neblbni"! Otočím se a náš nejmladší kamarád Jirka, mimochodem ve svých mladších letech člen reprezentačního národního mužstva v házené, se již ve svých pohorkách a s batohem na zádech vznáší v ladných skocích po kamenech nad peřejemi uprostřed řeky. Bylo mi ihned jasné, že to nedopadne
dobře a nemýlil jsem se. Při jednom ladném odrazu Jirkovi ujela noha a následoval již
neladný skok doprostřed peřeje. Vody mu tam bylo po rozkrok a že byla pořádně studená "na to vezměte jed". Jirka měl štěstí, že tenhle skok ustál a že ho proud vody nestrhl. Jinak tahle hříčka mohla dopadnout i tragicky. Měl co dělat, aby se z vody vydrápal znovu na kameny a šel potom značnou dobu po druhém břehu řeky "kamzičí
stezkou", než znovu v sobě našel odvahu vrátit se zpátky. Při svém návratu, nepřipomínal již ladnými skoky vrcholového sportovce, ale spíše důchodce, který se chytá všeho
možného a k přesunu na druhou stranu řeky používá všech častí lidského těla a hlavně
té zadní, která nese neslušný název -----. Tenhle výlet celý den pršelo a nebylo kde se
usušit, kromě krátkého podvečerního posezení v Srní v hospůdce "Pod Smrkem", takže
těch zbývajících 25 kilometrů po vykoupání ušel Jirka v mokrých pohorkách, ponožkách a kalhotách. Až později se nám pochlubil, že když se ten večer doma zul, tak pří7
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tomní v místnosti do které potom vešel, z "vůně" jeho nohou omdlívali a provedli rychlou "evakuaci" místnosti. Jedno si ale pochvaloval, a sice, že neměl nikdy tak pěkně
umyté nohy.

Šumavská "latina".
Všichni jistě znáte "latinu" rybářskou "ten kapr byl táákhle veliký". Hodně je známá
ještě "latina" myslivecká s neuvěřitelnými mysliveckými příhodami. Při svých pobytech a toulání po Šumavě jsem nabyl dojmu, že existuje ještě "latina" šumavská. Zvláště, když usednete v podvečer v hospůdce "Pod Smrkem" a po večeři se začnou scházet
zdejší rodáci a staří štagmasti na svých pár piv před spaním a začnou "jít řeči", dozvíte
se najednou věci. Sedím tiše v koutku, pomalu upíjím své pivo, uši mám však nastražené a poslouchám všechny ty příběhy, které se odehrály buď dnes a nebo někdy
v minulosti. A tak se dovídám, jak jeden dřevorubec, ještě krátce před "sametovou revolucí" na přání hajného vykácel les. "Cituji vypravěče" Mohl jsem do toho tenkrát
mluvit a tak hajnému radím, které stromy by ještě měl do kácení přidat a potom jsem
byl spokojený s prací, kterou jsem právě tak dobře, spolehlivě a zodpovědně udělal.
Jaké ale bylo moje překvapení, když asi rok po revoluci, mi přišlo domů oznámení, že
tenhle les, který jsem tenkrát tak pečlivě vykácel mě bude vrácen v restituci, byl totiž
v majetku mého dědečka. Ještě štěstí, že tam stačili vysázet nové stromky. Já si již
z toho lesa, díky své dřívější aktivitě neodvezu už za svůj život ani třísku. "Nevím jak
na Vás, ale na mě tenhle příběh působí nadsazeně a neuvěřitelně".
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Bílá tma.
Přímo neuvěřitelné a "latinou" zavánějící jsou, ale zejména příhody o počasí. A tak
jeden "lesácký" řidič, svážející klády z lesa, vypráví. "Jedu takhle v pět hodin chladným
ránem lesní silničkou u Horské Kvildy, byl začátek července. Najednou se moje
"vétřieska" na silnici začala chovat podivně. Píchl jsem přední gumu, pomyslel jsem si.
Opatrně zastavuji a vyskakuji z auta a hned ležím na zádech na silnici. Silnice se
v délce asi půl kilometru změnila v blýskavé ledové kluziště, snad kvůli studené rokli,
kterou zde vede". Tak tomuhle příběhu jsem již opravdu uvěřit nechtěl, až do té doby,
co se mi stala tahle příhoda. Je začátek srpna. Vracím se od řeky Vydry. Přecházím
lávku přes řeku k bývalé Hálkově chatě, po mé pravé ruce se nad údolím řeky tyčí vysoké skály zvané "Viklany". Stoupám do prudké stráně a sotva popadám dech. Na
mých prsou se pravidelně podle kroků
pohupuje kamera zavěšená na řemínku
kolem mého krku. Je krásné letní
poledne, nebe je bez mráčku a slunce
pálí, určitě neschází moc do třiceti
stupňů nad nulou. Konečně jsem na
vrcholu stráně, cesta se zde kolem
krásných
osamělých
šumavských
chalup překlápí do roviny šumavské
louky ohraničené v dáli po všech
stranách hlubokým smrkovým lesem.
Šlapu si to spokojeně po sluncem
rozpálené kamenné cestě, kterou lemují
staleté palisády z obrovských kamenů,
mezi nimiž září bílou barvou silné
kmeny vzrostlých bříz, které tvoří alej
kolem téhle krásné cesty. Nad loukou se
vznášejí v mírném vánku bílo černě
strakatí motýli a spousta jiné luční
havěti. Znavený usedám na vyhřátý
kámen a sahám do batohu pro něco
k zakousnutí. Potom již při jídle sleduji
nádheru okolní krajiny. Ze vzdáleného
lesa přede mnou, se náhle vyvalil bílý
obláček, který upoutal moji pozornost.
Zdá se mi to, nebo nezdá? Nezdá! Obláček se mění v oblak a svou mléčnou barvou
rychle zastiňuje krajinu přede mnou. Motýli a ostatní luční hmyz, kteří doposud tančili
nad loukou svůj letní tanec, náhle mizí rychle v trávě. Beru do rukou kameru a natáčím.
Bílý oblak se ke mně rychle blíží, zvedá se nepříjemně ledový vítr, který rozklepe chladem moje tělo, oblaky a víry bílého "fluida" mě rychle pohlcují. Mám okolo sebe jen
bílé studené mléko, které zastínilo i sluneční svit. Není již co natáčet, protože není vůbec nic vidět. Rychle šmátrám v batohu a hledám na jeho dně slabou silonovou bundu,
kterou sebou stále pro podobné případy nosím. Rychle ji oblékám a její zip zatahuji až
ke krku. Je mi lépe, vydávám se rychle na další cestu, abych se zahřál. Nejdu však ani
9
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pět minut a mléko přede mnou se začíná trhat, chuchvalce mlhy letí rychle přes cestu a
začíná jimi prosvítat slunce. Mlha opouští louku a rychle mizí v protilehlém lese. Znovu vše natáčím. Za pár minut na bezoblačné obloze již znovu září a hřeje sluníčko.
Motýli vyletují z trávy a znovu roztančí nad rozkvetlou loukou svůj letní tanec. Kráčím
dál vyhřátou cestou a důkazem události, která mne před chvílí potkala, je ke krku zapnutá silonová bunda, kterou ostatně již rychle svlékám, protože je mi horko. Jako svědectví zůstává, ale i záznam na moji kameře. Když se večer v hospůdce "Pod Smrkem"
zmiňuji o téhle události, která mě dnes potkala, tak o ní nikdo nic neví a osočují mne,
abych na nich nezkoušel, nějakou tu svou "pražskou latinu".
(Pokračování v příštím čísle.)
Dvořák Ant.

Jak se na Srní chodilo do školy.
Úryvek z knihy "Vzpomínky na Srní"
Do školy jsem chodil v Srní až do páté třídy, potom rok v Sušici, to jsem spal u babičky, která bydlela u "Sola". V roce padesát jsem začal chodit do školy na Kašperská
Hory. Jezdili jsme tam v pondělí ráno autobusem. Napřed ze Srní dolů do Rejštejna a
potom jsme šlapali pěšky zkratkou do Kašperských Hor. Je to pěkný stoupák, asi tři
kilometry. Přes týden jsme v Kašperkách bydleli na internátu. "K tomuto musím dodat,
že Kašperky jsou vzdáleny od Srní asi tak, jako Zbraslav od Řitky". Kluci měli jednu
větší cimru nad bývalou záložnou a holky menší. Chodily přes nás, tak to bylo něco!
Bydlelo nás tam asi sedm kluků ze Srní a dva kluci Niebauerů z Bílého Potoka.
V Kašperských Horách jsme byli od pondělí až do soboty. Tehdy se ještě učilo i
v sobotu. V sobotu v poledne nás učitel pustil ze školy o něco dříve, abychom stihli autobus. Museli jsme jít pěšky zase dolů do Rejštejna, protože na Hory autobus nezajížděl. To nebylo jako dneska, tenkrát jsme museli pořád pendlovat pěšky. Kašperské Hory byly oproti Srní město. Byla tam cukrárna, obchody, všechno. Když jsme přišli ze
školy na internát, došli jsme si do kuchyně pro jídlo. Potom jsme si museli udělat úkoly. Na to dohlížel učitel Petr Hůzl, co učil kdysi na Srní. Byl to pěkný brousek! Ten se
s námi nemazlil. Když ho člověk naštval, tak ti ji rovnou natáhl a nikdo si nešel domů
stěžovat. Večer před spaním jsme v umývárně vždycky číhali až půjdou holky. Šmírovali jsme je dírkou ve stěně, jak se nahé koupaly. Jednou Hůzl zjistil, že je na internátě
nějak podezřelý klid, tak vylítl na chodbu. Přistihl nás, jak šmírujeme holky, a už jsme
fasovali po hubě. Nebo přišel na kontrolu a povídá, "ukažte mi sešity"! A už to lítalo!
Jindy popadl stolek a převrhl ho, když tam měl někdo nepořádek. Byl to tvrďas, ale
spravedlivý. S jídlem to tenkrát bylo všelijaké, dostalo se pouze na potravinové lístky a
nedalo se koupit volně. Někdy jsem jezdil na internát bez potravinových lístků a máma
místo nich poslala do školní jídelny hroudu másla, nebo podřízla dva kohouty. Tímhle
stylem se to vyrovnávalo, dělali to tak všichni. Internát na Kašperských Horách mi byl
užitečný, protože jsem se tam naučil postarat se sám o sebe. Když jsem pak přišel do
hornického učiliště, již jsem to tak neprožíval, že jsem z domova. Ve škole jsme měli
také náboženství a museli jsme jednou za čas chodit ke zpovědi a ke svatému přijímání.
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Na Popeleční středu jsme měli nařízeno, že máme přijít k přijímání, ale my jsme se ráno najedli, a to se nesmí. S kluky jsme se dohodli, že nebudeme v kostele nic říkat. Jenže nějaký trouba to prozradil a farář nás ve škole vyplatil. Bral nás šňůrou kam se trefil.
Jak to byl farář, tak pro facku nešel daleko. Těm největším sígrům říkal "vy už sem
radši nechoďte, nebo byste tu museli za trest klečet celý týden"! Žádné dítě kvůli nějaké té facce doma nežalovalo. To bylo jen výjimečně, když táta přišel do školy a udělal
nějaké dusno. Většinou řekl učiteli "heleďte, nepište mi domů co kluk vyvádí a vyřiďte
si to s ním hned. Vono mu pár na prdel neuškodí! A tak jsme se doma báli říct, že jsme
něco provedli, a byli jsme radši zticha, protože jsme nechtěli fasovat ještě jednou.
Dneska každou volovinu řeší rodiče s učitelem a prohrává to kantor, což není
v pořádku. Děti nejsou svaté a potřebují pevnou ruku.
"Nestojí něco z tohoto vyprávění za zamyšlení?
Z vyprávění Karla Potužníka ze Srní. Vybral a upravil. - Dvořák Ant.

Společenská kronika
V listopadu 2009 oslaví významné životní jubileum

paní Mgr.Pavla Hainzová
paní Františka Mašková
paní Dana Kalivodová
Všem jubilantkám přejeme mnoho štěstí, lásky a životní pohody.
Redakce
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Všenorská škola informuje
Den jazyků ve všenorské škole
Evropský den jazyků si letos připomněli žáci 8. a 9. třídy Základní školy ve Všenorech netradičním způsobem. I když mají ve škole hodiny angličtiny a francouzštiny,
vyzkoušeli si svoji schopnost porozumět psanému textu v jazycích, kterým se nikdy
neučili, v jazycích blízkých – slovanských. Jednoduché a praktické věty v polštině, srbštině – chorvatštině, ruštině a hornolužické srbštině byly doplněny rozsáhlejším a náročnějším textem ve slovenštině. Projekt podporovaný MŠMT i následná beseda se setkaly s nebývalým zájmem. Objevovat kouzlo cizích jazyků bylo pro většinu žáků zážitkem. Inu, kolik jazyků znáš …
-v-

Pozvánka všenorské školy
Základní škola ve Všenorech zve všechny zájemce na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
24. listopadu od 8 do 13.30 v obou budovách školy.
Zvlášť uvítáme ty, kteří plánují přijít k ZÁPISU DO 1. TŘÍDY - 22. ledna 2010.
11. prosince pořádá škola
ODPOLEDNE VÁNOČNÍCH TRADIC
ozdobené kulturním programem.
Bližší a aktuální informace o dění na naší škole najdete na adrese
www.skolavsenory.cz.
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